
Adexar® Plus

Čakajte viac.

s účinnou látkou XEMIUM
®

Sila, na ktorú 
sa môžem spoľahnúť

... ako na šálku silnej kávy, 
ktorá mi dodá energiu na celý deň.
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Najnovší revolučný fungicíd BASF

Adexar® Plus obsahuje okrem známych účinných látok epoxiconazole  
a pyraclostrobin tiež účinnú látku Xemium® (fluxapyroxad)  – inovatívnu účinnú 
látku typu karboxamidov patriacu do skupiny SDHI. Xemium® (fluxapyroxad) má 
neobvyklú chemickú štruktúru s výnimočnými vlastnosťami – vynikajúca mobilita 
a veľmi vysoká úroveň kontroly hubových chorôb. 

Mobilita, spolu s rýchlym vstrebávaním a distribúciou vnútri rastliny, vytvára podmienky pre účinnú kontrolu 
hubových chorôb. Akonáhle sa Xemium® (fluxapyroxad) vstrebá do rastlinných pletív, zaisťuje nielen veľmi 
rýchlu a spoľahlivú kontrolu existujúcich infekcií (kuratívne), ale tiež spoľahlivú preventívnu ochranu celej 
obilniny. Kombinácia mobility a vynikajúceho účinku proti všetkým významným chorobám robí z Xemia výni-
močnú látku typu karboxamidu II. generácie.

Trifluoro bifenyl zodpovedá 
za vynikajúcu mobilitu 
v rastline

Základom výnimočnej kontroly 
hubových chorôb je pyrazolová 
väzbová skupina

Špeciálna 
štruktúra 
kľúčom 

k úspešnosti
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Čakajte viac.

Jedinečná mobilita v rastline

Aby fungicíd mohol naplno rozvinúť svoj potenciál, musí byť rastlinou vstrebaný a dopravený na mies-
to infekcie. Pritom musí preniknúť voskovou vrstvou na povrchu a tiež početnými bunkovými membrá-
nami. Potom musí byť účinná látka transportovaná cievami rastliny a distribuovaná vnútri buniek. Aby 
sa mohlo čo najlepšie vyhovieť týmto požiadavkám, je potrebná najprv dobrá rozpustnosť v tukoch 
(penetrácia voskovej vrstvy a bunkových membrán) a potom dobrá rozpustnosť vo vode (transport 
cievami rastliny a distribúcia vnútri buniek).
Špeciálne navrhnutá štruktúra molekuly Xemium® (fluxapyroxad) a jej vlastnosti, týmto požiadavkám vo 
veľkej miere vyhovuje. Dá sa to zhrnúť pod pojem "mobilita".

Pre Xemium® (fluxapyroxad) je charakteristický "efekt chameleóna", ktorý vysvetľuje mimoriadnu mobi-
litu tejto účinnej látky. Vďaka tomuto efektu má Xemium® (fluxapyroxad) schopnosť prispôsobiť priesto-
rové usporiadanie molekuly jej okoliu podľa toho, či je vyžadovaná väčšia rozpustnosť vo vode alebo v 
tukoch. Rozpustnosť v tukoch umožňuje maximálu priechodnosť membránami, zatiaľ čo rozpustnosť 
vo vode umožňuje rýchly transport v rastline.

Okrem optimálneho vstrebávania a distribúcie, je molekula Xemium® (fluxapyroxad) tiež vysoko mo-
bilná v štruktúre huby. To je kľúčom k optimálnemu kuratívnemu účinku a maximálnej ochrane pred 
ďalšou infekciou.

Unikátna 
mobilita!
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Zvýšená rozpustnosť v tukoch vedie k optimálnej 
absorpcii účinnej látky vďaka rýchlemu prenika-
niu voskovou vrstvou a bunkovými membránami.

Vyššia rozpustnosť vo vode vedie k systémovej distribúcii účinnej látky, 
vďaka rýchlemu transportu v cievach a tiež dobrej distribúcii vnútri 
buniek.

Vynikajúca rozpustnosť
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Čakajte viac.

Výnimočná kontrola chorôb a dlhodobá ochrana
Liečebný (kuratívny) účinok účinnej látky Xemium® je podstatne zvyšovaný jeho mobilitou. Xemium® (fluxapyro-
xad) účinkuje proti všetkým vývojovým štádiám huby, ako na povrchu, tak aj vnútri rastlinných pletív a zároveň 
proti hubovým patogénom usadeným už v hlbších vrstvách rastlinného pletiva. Xemium® (fluxapyroxad) tiež 
inhibuje sporuláciu, a tým obmedzuje reprodukciu patogéna. To je rozhodujúci prvý krok ku zdraviu a vitalite 
rastliny.

Vynikajúca kontrola huby Septoria tritici (septorióza pšeničná) vo všetkých vývojových štádiách

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Dni

Klíčenie spór

Preventívny účinok 
v dôsledku ukladania sa účinnej látky na povrchu listu

Kuratívny účinok v dôsledku 
vynikajúcej mobility

Penetrácia Latentné mycélium Tvorba pyknidií Uvolňovanie spór

Rast mycélia septórie 
na liste (mikroskopický záber)
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Kuratívny účinok v dôsledku vynikajúcej mobility

Adexar® Plus  

štandard  
SDHI 1

štandard  
SDHI 2

štandard 
SDHI 3

spodná 
časť listu

časť listu ošetrená 
fungicídom

akropetálny transport 
účinnej látky

Vďaka systémovej distribúcii v obilnine Xemium® (fluxapyroxad), zaručuje spoľahlivú ochranu aj časti 
rastliny, ktorá nebola zasiahnutá postrekom. Týka sa to aj tých častí rastliny, ktoré ešte rastú. Xemium® 
(fluxapyroxad) preto predstavuje kombináciu veľmi rýchlej kontroly patogéna s komplexnou preventívnou 
ochranou celej obilniny.
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Čakajte viac.

Dlhodobá ochrana

Okrem rýchlej a spoľahlivej eliminácie hubovej choroby je dôležité, aby zostala plodina čo najdlhšie zdravá 
a vitálna. Xemium® (fluxapyroxad) toto vďaka svojej dlhodobej účinnosti zabezpečí. Významnú úlohu pri tom 
hrá vytvorenie úložiska účinnej látky na povrchu listov. Keď postrek zaschne, vytvorí Xemium® (fluxapyroxad) 
na povrchu listov kryštáliky účinnej látky, ktoré sa svojimi lúčovitými výbežkami zavŕtajú do voskovej vrstvy 
a ukotvia molekulu, takže ani kvapky dažďa nemôžu kryštáliky zmyť alebo premiestniť. Tieto "kotvy" umož-
ňujú veľmi rovnomerný kontakt Xemia s rastlinou, bez ohľadu na poveternostné podmienky. Takýmto spôso-
bom je zaručená dlhodobá ochrana obilniny.

„Zásoby" účinnej látky na povrchu listu
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Xylém

Floém

Palisádové bunky

Vrchná epidermis

Adexar® Plus 
po aplikácii

Spodná epidermis
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Uloženie Adexaru Plus vo voskovej vrstve na povrchu listov ako „zásobáreň" účinnej látky
Distribúcia Xemium® v listoch pšenice v %

Dlhodobá dostupnosť  
pre preventívny účinok  

a priebežné zásobovanie

Základ systémovej 
distribúcie a kuratívneho 

účinku

Uložená účinná látka 
absorbovaná 

vo voskovej vrstve

Rýchle vstrebávanie 
do rastlinného pletiva

Povrchové úložisko 
kryštálov

Až o 4 týždne 
dlhšia ochrana 

oproti iným 
prípravkom
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Čakajte viac.

Vďaka AgCelence...

   Získate lepšie  

speňažiteľnú  

kvalitu

  Vďaka  
AgCelence...

  Získate vyššiu 

efektivitu  

výroby

AgCelence je medzníkom novej éry fungicídov BASF.
AgCelence predstavuje spojenie dvoch koncepcií – poľnohospodárstva 
(agriculture) a dokonalosti (excellence) – v záujme univerzálnej úspešnosti. 
Benefity AgClelence určujú nové štandardy, ktoré presahujú rámec 
bežnej ochrany plodín, vďaka nim sú vyššie úrody, lepšie speňažiteľná 
kvalita, zvýšená efektivita výroby a väčšia odolnosť voči stresu. 
Tieto výhody sa nezakladajú len na silnom fungicídnom 
účinku, ale tiež na ďalších fyziologických účinkoch, 
ktoré zlepšujú zdravie a vitalitu plodín.

S projektom AgCelence sme vyvinuli riešenie, 
ktoré dáva pridanú hodnotu prostredníctvom 
rôznych benefitov, prekračujúcich rámec 
bežnej ochrany plodín.

Adexar® Plus – ochrana obilnín s benefitmi AgCelence®

Vďaka AgCelence...

  Budú vaše rastliny  

vitálnejšie a odolnejšie  

voči stresovým faktorom

Vďaka AgCelence...

  Získate vyššie úrody
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Lepšie využitie vody

Lepšia stabilita steblaVäčšia listová plocha

Obmedzenie tvorby etylénu

Lepší príjem draslíka

Obmedzenie poškodenia slnečným žiarením

Zvýšená vitalita rastliny na poli
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Čakajte viac.

Prevencia proti poškodeniu slnečným žiarením – silný dôkaz fyziologických 
účinkov

Ošetrenie porastov obilnín s prípravkom Adexar® Plus preukázalo výnimočnú schopnosť prevencie rozvoja 
fyziologických príznakov škvrnitosti listov, nazývané tiež slnečný úpal. Veľký počet nezávislých expertov po-
važuje ochranu pred slnečným úpalom za hlavné kritérium pre posúdenie fyziologického účinku prípravkov.

Väčšia plocha zelených listov je viditeľná známka toho, že zdravé rastliny využívajú svoju energiu ku tvorbe vy-
sokej úrody, miesto toho, aby ňou plytvali na boj proti chorobám. Pre úrodu zrna sú najviac dôležité vrchné tri 
listy. Adexar Plus viditeľne zaručuje väčšiu zelenú listovú plochu ako bežné prípravky na trhu. Je to vďaka skvelo 
vyváženým vlastnostiam účinných látok Xemium® (fluxapyroxad) a Pyraclostrobin podporené silnou azolovou 
bázou Epoxiconazolu. Testy preukázali významne väčšiu a dlhšie zachovanú zelenú plochu listov, ktorá je jas-
ným indikátorom dobrej úrody zrna.

Lepšie podmienky pre rast vďaka väčšej ploche zelených listov

Poľné pokusy, IE, FR, BE 2009 (n = 7);
1 aplikácia BBCH 37–39

% poškodenie slnečným úpalom 36-49 dní po aplikácii

30
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5

0
Neošetrené Adexar Plus 

1,5 l/ha
Adexar PlusNeošetrené

9

3

30

Adexar Plus – vynikajúca ochrana proti poškodeniu slnečným žiarením

Štandard
1,25/1,75 l/ha
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Účinnejšie využívanie prírodných zdrojov ako 
je voda a dusík

Voda a minerálne látky sú okrem slnečného žiarenia nutnými 
predpokladmi pre optimálny rast a vývoj obilnín. Klimatické 
zmeny a rastúce ceny hnojív na komoditných trhoch spôso-
bujú, že sa zabezpečenie týchto dvoch zdrojov stáva stále 
väčším problémom.

Korene prijímajú vodu z pôdy a dopravujú ju do listov. Po-
kiaľ je v pôde nedostatok vody, znižuje sa vstrebávanie vody  
a jej transpirácia listami. Tento nedostatok vody má za ná-
sledok zvýšený stres rastliny. Správne zásobenie vodou tiež 
významne ovplyvňuje tvorbu zrna. Adexar Plus znižuje mie-
ru transpirácie rastliny, v dôsledku čoho sa znižuje spotreba 
vody. Obilniny potrebujú menej vody na vyprodukovanie jed-
ného kilogramu zrna. Vďaka tomu, že je umožnené účinnej-
šie využívanie vody, sa dokážu obilniny lepšie vysporiadať  
s nižšou zásobou vody.

Lepšia vitalita 
rastlín!

Zníženie stresu spôsobeného suchom vďaka pyraclostrobinu

Termografický obrázok: Vysoká teplota je známkou stresu rastlín

Neošetrené F 500

°C
–
 29 
– 
 28 
– 
 27 
– 
 26 
– 
 25 
– 
 24
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Čakajte viac.

Lepšie a spoľahlivejšie dozrievanie zrna

Lámavosť a poliehanie je tiež známym problémom, ktorý ovplyvňuje výsledky zberu obilnín. Je preukáza-
né, že ošetrenie s Adexar® Plus zlepšuje pevnosť stebiel tým, že sa zväčšuje ich hrúbka. Bolo pozorované  
výrazné obmedzenie lámavosti a/alebo poliehania, vďaka čomu bol jednoduchší zber a vyššia úroda.

Obmedzenie poliehania vďaka silnejším steblám

Ozimný jačmeň "Ketos", aplikácia BBCH 39

Priemerná hrúbka stebiel

4.2

3.7

3.2

2.7

2.2

1.7

1.2

0.7

0.2

-0.3
Neošetrené Adexar Plus

90 % neošetrených porastov  
s poľahnutými/lámavými steblami. 
Žiadne poľahnuté/lámavé steblá  
na poliach ošetrených  
Adexarom Plus

Kolienka 5

Kolienka 4

Kolienka 3

Kolienka 2

Kolienka 1

Viditeľné obmedzenie poliehania

Adexar® PlusNeošetrené

Viditeľne  
pevnejšie steblo  
a obmedzenie 

poľahnutia!
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Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Adexar Plus – fungicíd pre najvyššie úrody

Adexar Plus je dokonalý fungicídny pomocník na poli, ktorý kombinuje komplexnú preventívnu a kuratívnu kontrolu 
chorôb s vedľajšími fyziologickými účinkami na vitalitu rastlín. Plodiny sú odolnejšie voči vonkajším stresovým 
faktorom a dávajú vyššiu a kvalitnejšiu produkciu

V podmienkach napadnutia hubovými chorobami Pri absencii hubových chorôb

78.9

84.0
81.0

Adexar Plus Štandard

Ozimná pšenica, poľné pokusy Európa (n=6), jedna aplikácia BBCH 37-69 Pšenica, poľné pokusy Európa (n=16), 1-2 aplikácie BBCH 37-69

Výnosy (q/ha) Výnosy (q/ha)

Kontrola

94.3

Kontrola

105.9

Adexar Plus 

100.7

Štandard

110

100

90

80

60

50

110 

100

90

80

60

50

Najvyššia úroda, 
najlepšej kvality!
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Čakajte viac.

Adexar® Plus – odporúčanie pre aplikáciu v pšenici

Adexar® Plus – odporúčanie pre aplikáciu v jačmeni

T1

T1

T2

T2

T3

T3

T4

T4

Systém dvoch ošetrení

Systém dvoch ošetrení

Systém jedného ošetrenia

Systém jedného ošetrenia

Capalo®

1,2 l/ha

Capalo®

1,2 l/ha

Adexar® Plus
1,5 l/ha

Adexar® Plus
1,5 l/ha

Osiris ®

2,0 l/ha

Osiris ®

2,0 l/ha



Profil produktu

Adexar® Plus
s účinnou látkou XEMIUM

®

Druh prípravku

Účinné látky

Formulácia

Odporúčaná dávka

Plodiny

Termín aplikácie

Spektrum účinnosti

fungicíd do obilnín

42 g/l Xemium® (fluxapyroxad), 67 g/l pyraclostrobin,  
42 g/l epoxiconazole

emulzný koncentrát (EC)

1,0 - 1,5 l/ha

pšenica ozimná a jarná, jačmeň ozimný a jarný, raž, tritikale

BBCH 30–49

všetky významné hubové choroby obilnín

Pri použití prípravku je potrebné riadiť sa platnou etiketou a Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Tento prospekt má len informatívny charakter.

BASF Slovensko, spol. s r. o.
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
tel.: 02/58 266 111
www.agro.basf.sk

Prednosti Adexaru Plus
l Vitálne rastliny odolné voči stresovým faktorom.
l Dlhšia účinnosť ako ostatné najlepšie fungicídy na trhu
l Extrémna mobilita v rastline zaisťuje ochranu aj nových prírastkov
l Vynikajúca ochrana proti hrdzi plevovej a DTR
l Významný prínos AgCelence efektu:
 l Pozitívne ovplynenie sily stebiel
 l Zvýšená ochrana proti nešpecifickým škvrnitostiam


